
Systemy rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej Systems of augmented and virtual reality

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

VII 30+ 4  26   2.0
razem  4  26   2.0
Podstawy optymalizacji - K_U03, K_U17, K_W02
Podstawy symulacji - K_U06, K_U08, K_U17, K_W10
Sztuczna inteligencja - K_U08, K_U09, K_U17, K_W08, K_W11, K_W20

Wykład i zajęcia laboratoryjne

lp. Semestr VII
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Wprowadzenie w zagadnienia rzeczywistości rozszerzonej i
wirtualnej 4     

2 Budowa elementów składowych technologii symulacji wirtualnej i
rozszerzonej. Budowa obiektów 3D. Budowa map.   26   

Razem 4  26   

VBS3 : technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji
wirtualnej VBS3, Roman Wantoch-Rekowski, ISBN 9788301182823, 2016

VBS2 : programowalne środowisko symulacji wirtualnej Editors:, Roman Wantoch-Rekowski, ISBN
9788301173234, 2013

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

U06 potrafi wykorzystywać informatyczne metody i narzędzia do
modelowania i wspomagania procesów zarządzania K_U06

U08
potrafi wykorzystać metody oraz narzędzia do modelowania i
konstruowania symulatorów obiektów i systemów; potrafi
zaplanować i przeprowadzić eksperymenty obliczeniowe i
symulacyjne oraz dokonać przetworzenia ich wyników

K_U08

W10
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
wykorzystywane do modelowania oraz symulacji obiektów i
systemów, pozwalających na wyznaczanie ich charakterystyk
wydajnościowych, niezawodnościowych i bezpieczeństwa

K_W10

Zaliczenie zadań w trakcie zajęć labporatoryjnych
Zaliczenie kolokwium na zakończenie semestru z praktycznych i teoretycznych zagadnień objętych treścią
przedmiotu

SEMESTR 7

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 4 1
Udział w laboratoriach 26 1
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0

"ZATWIERDZAM"
.....................................
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
 

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIJCSI_........

Język wykładowy polski
Profil studiów ogólnoakademicki
Forma studiów studia stacjonarne
Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu  
Obowiązuje od

naboru
2022/2023

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semestr 7 / Informatyka / Inżynieria systemów

Autor dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, dr inż. Jarosław Koszela
Jednostka

odpowiedzialna
za przedmiot

Instytut Systemów Informatycznych

Skrócony opis
przedmiotu
Pełny opis
przedmiotu

(treści programowe)

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)
Bilans ECTS

(nakład pracy
studenta)



SEMESTR 7

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10  
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia 1  
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 61 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 30 2
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 60 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 46 1

 

 
 
 
 

autorzy kierownik jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za przedmiot

 
 

dr inż. Roman Wantoch-Rekowski dr hab. inż. Nowicki Tadeusz
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis    tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis  

  
  

dr inż. Jarosław Koszela  
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis   


